
ŽIADOSŤ 

 
o poskytnutie jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre nezaopatrené dieťa, na 

ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu do výšky najviac 150 Eur. 

 

1.  ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE - rodič/plnoleté nezaopatrené dieťa  

Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia 
    
R. č.  
Adresa 
(trvalého pobytu, 

prípadne prechodného 

pobytu)  

Obec (mesto) Ulica, číslo PSČ 

 

  

Kontaktná adresa
1 

 
  

Tel. číslo * 
(s predvoľbou) 

 E-mail*  

IBAN (uviesť IBAN účtu, ktorého je žiadateľ 

vlastníkom/disponentom)2: 
 

  

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Svojím podpisom potvrdzujem, že k žiadosti bolo predložené posledné vykonateľné rozhodnutie súdu 

o určení vyživovacej povinnosti na nezaopatrené dieťa 
3 

 

3. ÚDAJE  O  NEZAOPATRENOM  DIEŤATI 

Meno a priezvisko                  rodné číslo                                     adresa pobytu 

   

   

   

   

   

4. POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť 
osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávne  
z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia. V prípade poskytnutia nesprávnych 
údajov dotknutou osobou nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Osobné údaje v zmysle zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov 
spracúva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. 

5. POUČENIE 

Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Som si vedomý/á právnych dôsledkov 
nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 
Podvod, § 225 Subvenčný podvod Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

                                                                 
1 Žiadateľ vypĺňa len v prípade, ak adresa na doručovanie písomností je iná, ako adresa trvalého pobytu.  
2 Dotácia je prioritne vyplácaná na bankové účty. Vo výnimočných prípadoch je možné dotáciu poskytovať aj prostredníctvom 

pošty, t.j. žiadateľ, ktorý nemá zriadený bankový účet, resp. má iný objektívny dôvod na nezaslanie dotácie na účet, skutočnosť,     

že dotáciu požaduje zaslať poštou uvedie namiesto čísla bankového účtu.  
3 Nezaopatrené dieťa v zmysle zákona o prídavku na dieťa (z.č. 600/2003 Z.z.) je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, 

najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom dennou formou. 

 

 

 



 

Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona. 

Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté podľa 

nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. 

 

*nepovinný údaj 

 

K žiadosti je potrebné predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti 

na nezaopatrené dieťa. 

 

Žiadosť je možné podať najneskôr do 31.12.2022 

 

 

 

 

Dátum: ..................................................                                      Podpis žiadateľa: ...................................... 

 

 

 

 

 
Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade neúplnej žiadosti o dotáciu (neuvedenie požadovaných údajov 

a skutočností, resp. nepredloženie povinných príloh), úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať 
a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.) 

 
 
 
 
 
 


